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 Oracle ADF بواسطة RIAتطوير تطبيق ويب *

. هنايمكنك الطلع على الدرس الصلي من موقع أوراكل من 

 الهدف :
هذا الدرس يعلمنا كيفية إنشاء تطبيق ويب غني و الذي يتفاعل أو يتعامل مع قاعدة بيانات . 

 لنشاء التطبيق . ADF و إطار عمل Oracle JDeveloper 11gسوف نستخدم 
خلل العمل سنتعامل مع هذه المصطلحات و التي سنعلمها في حينها :

Oracle ADF Business Components 
Oracle ADF Faces Rich Client Components 
Oracle ADF Task Flows 

 الوقت اللزم :
ساعتين .

الموضوعات :

- نظرة عامة , سيناريو العمل .1
   - المتطلبات .  2
    .  Business Components   و   Fusion Application  - إنشاء 3
    .  Business Components  - تحسين الـ 4
    .  JSF  - إنشاء صفحة ويب 5
    .  JSF   بـ صفحة الـ   Data controls  - ربط الـ 6
    أكثر تعقيداBusiness Services  . M  - إضافة 7
    .  Page Flow  - إنشاء 8
    .  ADF Faces Framework  - إستخدام خصائص 9

   Read Only Business Services Page Fragments   ,   Regions  - إنشاء 10

______________

 *RIA - Rich Internet Applications- 
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 نظرة عامة ، سيناريو العمل
 نظرة عامة :

  و الذي يتيح واجهة مستخدم للتعامل معRIAهذا الدرس سوف يأخذك خلل سيناريو إنشاء تطبيق ويب غني 
جداول قاعدة البيانات . 

 . Java EE لتطوير تطبيقات Oracle ADFهذا الدرس يركز بالساس على المكانيات المرئية و النهح التي يقدمها 
  يوفر عليك كتابة الكثير من الكود بالضافة إلى تسريع عمليةADFخلل عملنا في هذا الدرس لحظ كيف أن الـ 

التطوير .

 سيناريو العمل :
 التطبيق الذي سوف ننشئه هنا يعرض معلومات عن قسم و موظفي هذا القسم في شركة ما . سوف يتم

 والتي تتيح لك الستعلم و تعديل البيانات داخل قاعدة البيانات . JSFإنشاء العديد من صفحات الـ 
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 المتطلبات
 . Oracle data base بسيطة والتي تأتي مع نسخة HR schema- في هذا الدرس سوف نستخدم 1

 مغلقة , لذلك سوف نفتح هذا المستخدم في الخطوات القادمة . HR schemaللمن و الحماية تكون الـ 
  مع حتمية معرفتك بكلمة المرورsystem و ادخل بالمستخدم sqlplus استدعي command lineمن سطر الوامر 

الخاصة بهذا المستخدم .

 : SQL- أكتب هذا المر في السطر <2
;alter user HR identified by HR account unlock 

 و شاشة الوامر .sqlplusبمجرد تنفيذ هذا المر بإمكانك الخروج من الـ 

 . JDeveloper- ابدأ تشغيل الـ 3
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 Business Components و Fusion Applicationإنشاء 

 فإنك تنظم مشروعاتك داخل تطبيق . JDeveloperعندما تعمل في الـ 
  العديد من النماذج و القوالب التي تمكنك من إنشاء مشاريعك و تطبيقاتك . تلك النماذجJDeveloperيفدم لك الـ 

 أو القوالب تكون معدة مسبقاM على إعدادات مبدئية و بالتكنولوجيات التي تمكنك من إنشاء العديد من التطبيقات
 و المشاريع , وبالتالي فإنك تنشيء بيئة غملك عن طريق اختيار القالبب الذي يناسب احتياجاتك , كما بإمكانك

تعديل إعداداتها لكي تضيف ما تشاء من إضافات أو تكنولوجيات جديدة و التي تخطط لستخدامها . 
  والتي سوفbusiness components و إنشاء Fusion technologyفي البداية ننشيء تطبيق جديد باستخدام الـ 

تقوم بالتعامل مع قاعدة البيانات . 
  لتخطيط كائنات الجافا مع الجداول الموجودة داخل قاعدةOracle ADF Business Componentsسوف نستخدم 

البيانات . 

 .New Application- في مستكشف التطبيق اضغط 1

  , لحظ انHRSystem- في المربع الحواري الخاص بإنشاء تطبيق جديد , اكتب اسم التطبيق لكي يكون 2
 المسار يتغير تبعاM لتغير اسم التطبيق تلقائياM , كما أنه بإمكانك تغيير المسار إلى أي مكان دلخل جهازك لكن

يجب أن يكون اسم الملف الخير متطابق مع اسم التطبيق . 
 . demo اجعل قيمتها Application Package Prefixفي حقل 
 . Finish ثم اضغط )Fusion Web Application (ADF اختار Application Templatesفي حقل 
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  والخر يسمىModel- في مستكشف التطبيق سوف تجد مشرعان جديدان , أحدهما يسمى 3
ViewConroller اضغط بزر الماوس اليمن على مشروع , Model واختار New. 

 ADF Businessفي القائمة على اليسار  Business Tier , اختار من التبويب New Gallery- في المربع الحواري 4 
Components  ثم اختار من القائمة على اليمين ,Business Components From Tables  ثم اضغط علىOk . 

هذا الختيار يتيح لك إنشاء مكونات قائمة على أساس الجداول الموجودة في قاعدة البيانات التي تعمل عليها .

  سوف يتم إنشاء التصال بقاعدة البيانات , اضغطInitialize Business Components Project- في المربع الحواري 5 

 .Connectionبجوار حقل الـ على العلمة الخضراء 
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- حدد تلك الختيارات الخاصة ببيانات التصال . 6
Connection name : HR 
User name            : HR 
Password              : HR 

.  Ok للتأكد من سلمة التصال , بمجرد التأكد اضغط Test Connectionاضغط على زرار 
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 مرة أخرى .Ok- ثم اضغط 7

 لترى الجداول المتاحة .data dictionary لفحص Query , اضغط على زرار Entity Objects- في صفحة 8 
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  من قائمة الجداول المتاحة ثم اضغط على السهمEMPLOYEES و DEPARTMENTS- اختار الجداول 9 
 للستمرار .Nextالمشير إلى قائمة الختيار على اليمين , ثم اضغط زرار 

 , Updateable View Objects- في المربع الحواري 10 
) Departments1 (HR.DEPARTMENTSاتقل 

) إلى قائمة الختيارات على اليمين . Employees1 (HR.EMPLOYEESو 
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  إلى قاءمة الختياراتJOBS ثم انقل Query , اضغط على زرار Read Only View Objects- في المربع الحواري 11 
على اليمين . 

 . Finish , اضغط على Application Module- في المربع الحواري 12 
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 , لستدعاء مختبر الـ Run ثم اختار AppModel- في مستكشف التطبيق اضغط بزر الماوس اليمن على 13 
application module هذا عبارة عن تطبيق , Swing و الذي يتيح اختبار الـ ADF Business Componentsوالتي تم  

إنشائها . 

  لعرض تفاصيلEmpDeptFkLink1 اضغط مرتين على Oracle Business Component- في شاشة مستكشف 14 
department و employees . 

 . details و masterتجول بين الصفوف عن طريق استخدام الزرار الزرقاء وشاهد التزامن بين الـ 
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 LocationID في حقل 1700للبحث . اكتب  Specify View Criteria (binocular icon) button- اضغط على 15 
 . Findثم اضغط 

- سوف تعرض الفورمة القسام التي بهذا الموقع . 16 

 لتكتشف الكثير من الخصائص المفيدة . Oracle Business Component تجول في مستكشف 

 Save All اضغط على JDeveloper , وارجع إلى Oracle Business Component- أغلق شاشة مستكشف 17
في شريط القوائم .
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 Business Componentsتحسين الـ 

  ( قواعد الصلحيات* ) وvalidation rules عن طريق إضافة business servicesفي هذا الموضوع سوف نحسن الـ 
formatting ( الهيئة ) و default values . ( القيم الفتراضية ) 

لضافة قواعد الصلحيات اتبع التالي : 

 لكي يتم تحريره .   واضغط عليه مرتين لفتحهEmployees1- في مستكشف التطبيق حدد الكائن 1

 validation , ثم في منطقة Salary ثم حدد الحقل Attributes , اضغط على Employees1.xml- في شاشة 2 
 لكي تضيف قاعدة صلحية جديدة .  Addاضغط على الزرار 

  . كما يمكنك تعديل الكثير من القواعد ,Rule Type من قائمة Range- في المربع الحواري الذي سيظهر , اختار 3 
  في99000 و Minimum value في الـ 0 كما هي , و اكتب Between اترك القيمة الموجودة Operatorفي حقل الـ 

 . Maximum valueالـ 
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 لكي تحدد رسالة الخطأ التي تظهر إذا تعدى أحدهم قواعد الصلحيات . Failure Handling- اختار التبويب 4 
 اكتب رسالة خطأ كـ Message Textفي حقل الـ 

"Salary out of range 0 to 99,000 "
 . Okثم اضغط 
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  , حيث عند إضافة موظف جديد سوف تكون القيمة الفتراضيةhired date- سوف نضع قيمة افتراضية في حقل 5 
لهذا الحقل هي التاريخ الحالي أثناء إضافة هذا الموظف . 

  واضغط عليه , إن لم تجده في تلكHireDate حدد الخاصية أو الحقل Employees1.xmlوبالرجوع إلى شاشة 
 . CTRL+Shift+Iالشاشة , يمكنك البحث عنه من خلل شاشة الخصائص بالضغط على 

 Default Value , ثم اجعل قيمة الحقل Expression و اختار Default Value Type , حدد الـ Valueفي قسم الـ 
  هي قيمة التاريخhired date , هذا المصطلح سوف يجعل القيمة الفتراضية لحقل الـ adf.currentDateبالقيمة 

الحالية لحظة تسجيل أو إضافة الموظف الجديد . 

  (ملحظات على الواجهة الرسومية ) الخاصة بهذا الحقل , فبإمكاننا التحكمUI Hints- بإمكانك التحكم في الـ 6
 في صيغة التاريخ و شكل ظهوره في الفورمة , في حالتنا سوف نختار الصيغة الفتراضية , كما بإمكانك إضافة

 وغيرها من الضافات . ToolTipالعديد من الخصائص المفيدة كالـ 
 .Simple Date اختار Format Type في الخاصية UI HintsإذاM في الـ 

 MM/dd/yyyy واكتب Formatثم حدد الخاصية 
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  ثمAppModule ثانية ( اضغط الزر اليمن للماوس على Application Module- بإمكانك الن تشغيل المختبر لـ 7
 ) . Runعلى 

 للتأكد مما تم إنجازه سابقاM يمكنك إضافة سجل جديد وسوف ترى القيمة الفتراضية للتاريخ و عيرها من
الضافات التي قمت بتعديلها . 

 .  Save Allاضغط على 
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 JSFإنشاء صفحة ويب 

JavaServer Faces أو JSF باختصار هي تكنولوجيا JAVA EE . والتي تسهل عملية تطوير تطبيقات الويب 
  التيbusiness components والتي يمكن من خللها تشغيل و إدارة الـ JSFفي هذا الدرس سوف ننشيئ صفحة 

أنشأناها في الدروس السابقة . 
  بإنشاء  , هذه المكونات تسمح لكOracle ADF Faces Rich Client Componentsلنشاء الصفحة سوف نستخدم 

 . JavaScript أو HTML بدون كتابة كود Ajax-based rich Web UIتطبيقات 
  , هذا الفصل ما بينviewcontrollerجزء الويب في التطبيق يتم تطويره في مشروع منفصل وسوف نسميه 

 أكثر قابلية للستخدام مرة أخرى . business services يجعل الـ Model layerواجهة المستخدم و الـ 

 . New واختر ViewController- سوف نبدأ بإنشاء صفحة ويب , اضغط بزر الماوس اليمن على المشروع 1

 

  من القائمة على اليمين ثمJSF page ثم اختر JSF و اختر منها Web Tier , اختر الـ New Gallery- في شاشة 2
 . Okاضغط 
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 Page , وفي الختيار DeptEmpPage.jspx   , غير اسم الصفحة إلىCreate JSF Page- في المربع الحواري 3 
Template اختر من القائمة Oracle Three Column Layout و تأكد من أن الـ , Create as XML Documentتم  

 . Okاختياره , ثم اضغط 

 - سوف يتم فتح الصفحة في شاشة التحرير و بالتالي نبدأ في التصميم , في هذا القالب تفتح تكون الصفحة4 
عبارة عن ثلث أعمدة , نحن نريد عمودين فقط و بالتالي نجذف العمود الثالث . 

 . deleteاضغط بزر الماوس اليمن على العمود أقصى اليمين ثم اختر 
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- حان الن إضافة بعض الدوات للصفحة . 5 
 وضعها في العمود اليسر . Panel Accordion واسحب منها Layoutفي قائمة الدوات افتح القائمة الفرعية 

.  Departments  إلىTextوفي الخصائص عد�ل خاصية الـ  ShowDetails1- اضغط على 6 

  ثم Insert After Show Details Item – Departments- اضغط بزر الماوس اليمن على هذه الداة ثم اختار 7 
 , بهذا الختيار سوف يتم إضافة أداة جديدة . Show Detail Itemاختار 

 . More Info إلى Textثم عدل خاصية الـ 
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 قفي العمود الثاني . Panel Splitter اسحب الداة Layout- من الدوات الموجودة بقائمة 8 

 . Vertical إلى Orientation- في شاشة الخصائث عدل الخاصية 9 
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  و التيfirst area ثم ضعها في الـ Panel Collection اسحب Layout- ثم من الدوات الموجودة بقائمة 10 
- splitter  11بالعلى من الـ 

 .second area و ضعها في الـ Panel Tab اسحب LayoutأيضاM من قائمة 

- يجب أن الصفحة متلك الصورة : 12 

لحفظ ما قمت به من عمل .  Save All اضغط 
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 JSF بـ صفحة الـ Data controlsربط الـ 

 التي أنشأناها بواجهة المستخدم . business componentsفي هذا الدرس سوف نقوم بالربط ين الـ 
  - السحب و النزلق – , خلفdrag and dropهذا الربط من السهولة بمكان , حيث تتم تلك العملية عن طريق 

 بهذا الربط . ADF Model layerهذه العملية يقوم الـ 

  لتظهر لكAppModuleDataControl ومنها أيضاM افتح Data Controls- في مستكشف التطبيق قم بفتح قائمة 1
 التي تم عملها مسبقاbusiness services . Mالـ 

  التي أنشأناها , ثم اخترJSF التي في صفحة الـ Departments وضعها في الـ Departments1View1- اسحب 2 
 . Forms->ADF Read-Only Formمن القائمة التي تظهر 

جميع الحقوق محفوظة

http://hope-sun.blogspot.com/2009/07/ria-oracle-adf.html
http://hope-sun.blogspot.com/2009/07/data-controls-jsf.html
http://lh6.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlCzljMTwPI/AAAAAAAAAWo/QNQKfJAXoQI/s1600-h/t104[5].gif
http://lh6.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlCznASlL5I/AAAAAAAAAWw/lLk_CXp-Us8/s1600-h/t055[5].gif


Oracle ADF بواسطة RIAتطوير تطبيق ويب- 2

 . Ok ثم Ok ثم اضغط Include Navigation Controls حدد الخيار Edit Form fields- في المربع الحواري 3 

  لعرض الحقولDepartments1View1 افتح Data Controls- بالعودة إلى مستكشف التطبيق و في قائمة الـ 4 
 Mالتي تحتويها و أيضاEmployees1View3 . 

  واختر الختيار التاليJSF في صفحة الـ Panel Collection وضعها في الـ Employees1View3- اسحب الـ 5 
Tables->ADF Read-Only Table . 
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 ,Row Selection, Sorting حدد الخيارات الثلثة الموجودة Edit Table Columns- ثم في المربع الحواري 6 
Filtering  ثم اضغط ,Ok . 

 JSF و لكن هذه المرة في التبويب أسفل الجزء اليمن من صفحة الـ Employees1View3- للمرة الثانية اسحب 7 
 . Form->ADF Formواختر الخيار التالي 
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  , ثم باستخدام الماوس و زرارInclude Submit Button حدد الخيار Edit Form Fields- وفي المربع الحواري 8 
Shift حدد الثلث حقول الخيرة في القائمة CommissionPCT, ManagerId, DepartmentID ثم احذفهم بالضغط 

 . Ok , ثم اضغط Xعلى الزرار الحمر 

- يجب أن تكون الصفحة كالتالي : 9 
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 . Run , ثم اضغط بزر الماوس اليمن , ثم اختر  Save All- اضغط على 10 
  المتضمن يتمWebLogic Server للمشروع ثم يتم بناءه ثم باستخدام الـ compileوبالتالي سوف يتم عمل 

 تشغيل المشروع , وصوف يفتح متصفح النترنت الخاص بك و يعرض الصفحة , يمكنك السير مع خطوات
التشغيل تلك خطوة بخطوة كما تحب . 

  و عرض بياناتها كما انهdepartments بمجرد فتح الصفحة في المتصفح بإمكانك عرض البيانات و التحرك بين الـ 
  لكي تشاهد البيانات كاملة , وستلحظ تغير البيانات المعروضة على يمين الصفحةsplitterبإمكانك تحريك الـ 

 المحدد . departmentتبعاM للـ 
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 ولحظ رسالة الخطأ التي سوف تظهر لك إذا 11/11/123 بتاريخ غير صحيح كـ HireDate- حاول تغيير الحقل 11 
حاولت الخروج منه . 

 يمكنك اختيار التاريخ بدون حدوث أي خطأ في الصيغة . HireDate بجول حقل الـ Clock Icon باستخدام 

  لتظهرSubmit ثم اضغط الزرار 9 إلى قيمة تكسر قواعد الصلحية لهذا الحقل كـ –Salary- عد�ل قيمة حقل الـ 12 
رسالة الخطأ التي حد�دتها مسبقاM أثناء التطوير . 
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  , ولحظ أنه بإمكانك أن تنتقل بين بيانات الموظفين , كما50 الـ department- اختر على سبيل المثال الـ 13 
يمكنك الضغط على أحد العمدة المعروضة أمامك و ترتيبها أبجدياM أو غير ذلك . 

- اضغط على رأس أي عمود و حركه و أعد ترتيبه بين العمدة كما تحب بكل سهولة . 14 

  لكي يتم عملEnter ثم اضغط B اكتب %First Name أو حقل المصفاه أعلى عمود الـ Filter field- في الـ 15 
 فقط . Bتصفيه للبيانات لظهار السماء التي تبدأ بالحرف 

- يمكنك تجربة باقي الخصائص لكتشاف مميزاتها ووظائفها . 16 
 . JDeveloperأغلق المتصفح و عد إلى 
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  في صفحتنا لضافة خاصية الستعلم في العمدة . اختارemployees- سوف نغير جدول الموظفين 17
Employees Table في صفحة الـ JSF و عد�ل الخاصية Column Selection إلى Single . 

 JSF components الخاصة بـ ADF Data Visualization- لضافة رسم بياني للصفحة , وهذا باستخدام مجموعة 18 
 .

.  Graph , ثم اختر …More Info و ضعها داخل Employees1View3 , ثم اسحب More Infoافتح قائمة 
 . ADF Faces Data Visualization هو جزء من Graphالـ 
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  منpie   من القائمة على اليسار ثم اخترمرة أخرىpie اختر Component Gallery- في المربع الحواري 19 
 . Ok ثم اضغط Graph typeمجموعة الـ 

  , ثمSlices من قائمة LastName ثم اختر Pie من قائمة Salary اختر Create Pie Graph- في المربع الحواري 20 
 . Okاضغط 
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  , لحظ التعديلت التيRun , ثم اضط على الصفحة بزر الماوس اليمن و اختر  Save All- اضغط على 21 
سوف تظهر بعد الضافة الجديدة . 

 لحظ الرسم البياني الرسوم فيها و الرسالة التي تظهر عند تمرير الماوس عليها . More Infoعندما تفتح الـ 
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  أكثر تعقيداBusiness Servicesإضافة 

  جديدة للتطبيق و الذي ستظهر مجموعة فرعية من حقول جدولBusiness Serviceفي هذا الدرس سوف نضيف 
 كما أننا سوف نضيف حقول حسابية . Employeesالـ 

Oracle ADF Business Components . و أسهل في برمجتها و استخدامها Mتتيح لك إنشاء مكونات أكثر تعقيدا 

 .New View ثم اختر demo.model- في مستكشف التطبيقات اضغط بزر الماوس اليمن على حزمة 1

 

  واترك الختيارEmpDetails إلى Name التي ستظهر , عد�ل حقل الـ Name- في المربع الحواري وشاشة الـ 2 
Updateable Access Through Entity Objects. كما هو 

 

 . Next ثم اضغط الزرار 
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  و أضفه إلى القائمة اليمنى و اختر أيضاEmployees1 , أولM اختر Entity Objects- بعدها تأتي شاشة 3
Departments1 . و أضفها إلى نفس القائمة 

 يكون للقراءة فقط .Departments على عكس Updateable هو الذي يكون فيه الختيار Employeesتذكر أن الـ 

 

 . Next     ثم اضغط 

 , اتقل الحقول التالية إلى اليمين , Attributes- وفي شاشة 4
  :Employees1من الـ 

EmployeeId 
  FirstName 
  LastName 

        Salary 
    HireDate 

         JobId 

 :Departments1ومن الـ 

    DepartmentID 
DepartmentName
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.View object لنهاء عملية إنشاء الـ Finishهنا بإمكانك الضغط على 

  أو الخصائص الحسابية , سوف نضيف خاصية تعرض معدلcalculated attribute- بعد ذلك سوف نرى كيفية إضافة 5
المرتب خلل عام . 

  لكي تضيف من القائمة على اليسار ثم اضغط على الزرار Attributes انتقل إلى EmpDetails.xmlفي محرر 
new attribute. أو خاصية جديدة 

 

 عد�ل الحقول إلى القيم التالية :New View Object Attrib- في المربع الحواري 6 

         Field             Value

Name             YearlySalary 
      Type               Number 

  Value Type      Expression 
  Value              Salary * 12 

 .Okثم اضغط 
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 - في الخطوتين القادمتين كيف نضيف قائمة من القيم لحقل ما تبعاM لمجموعة من القيم موجودة في جدول7
آخر . 

 . Jobs من حجول الوظائف job titlesفي هذه الحالة سوف نضيف قائمة من القيم لعناوين الوظائف المتاحة 

 . ثم اضغط على View Accessors اختر EmpDetails.xmlفي محرر 
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 .Ok إلى القائمة اليمنى , ثم اضغط JobViews1 انقل View Accessors- في المربع الحواري 8 

 

  من القائمة و و في السفل اضغط على زرارJobId واختر Attributes انتقل إلى EmpDetails.xml- في محرر 9 

 .List Of Values   من
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 List من قائمة JobId و List Data Source من قائمة JobsView1 اختر List of Values- في المربع الحواري 10
Attribute. 

 

 Input Text with List of واختر UI Hints اضغط على التبويب List of Values- مازلنا في المربع الحواري 11 
Values من قائمة Default List Type ثم انقل Job Title إلى اليمين . اضغط Ok 
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- الن نحتاج إلى أن نضيف هذه الخاصية الحسابية الجديدة إلى واجهة المستخدم . 12 
 Data لكي تفتحه لتحريره واختر AppModuleفي مستكشف التطبيق اضغط مرتين بزر الماوس اليسر على 

Model. 

 

من القائمة اليسرى و انقله إلى القائمة اليمنى . EmpDetails- اضغط على 13 

 

  لستدعاء مختبر الـRun واختر AppModel- في مستكشف التطبيق اضغط بزر الماوس اليمن على 14 
application module . 
 التي أنشلتها .ADF Business Components صغير يسمح لك باختبار الـ Swingهو عبارة عن تطبيق 
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 لختبار ما قمت ببرمجته .EmpDetails- اضغط مرتين بزر الماوس اليسر على 15 
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 ولحظ رسالة الخطأ التي تظهر بمجرد النتقال من الحقل . 9 إلى –Salary- حاول تعديل الـ 16 
 .New Job واهتر JobIdوالن استدعي قائمة القيم 

 

 . Save All , اضغط على JDeveloper , وارجع إلى الـ Business Components- أغلق شاشة مختبر الت 17 

جميع الحقوق محفوظة

http://hope-sun.blogspot.com/2009/07/ria-oracle-adf.html
http://lh6.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlDHQQpcXtI/AAAAAAAAAbQ/ERjU2paRVRo/s1600-h/t038[5].gif


Oracle ADF بواسطة RIAتطوير تطبيق ويب- 2

 Page Flowإنشاء 

 بطبيعة الحال تطبيقات الويب تتكون من أكثر من صفحة . في هذا الدرس سوف نضيف صفحة جديدة إلى
 للتحكم في التحرك و النتقال بين الصفحتين . ADF Task Flowالتطبيق , وسنستخدم 

  ,page flows والتي تكون تحت adf-config حدد ViewController- في مستكشف التطبيق تحت مشروع 1
اضغط مرتين بالماوس لكي تفتحه في المحرر . 

هنا سنعرف النتقال في تطبيقنا . 

 .adf-config diagram من مستكشق التطبيق وأضفه إلى الـ DeptEmpPage.jspx- اسحب 2
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 , سوف تكون query وأعد تسميته إلى adf-config diagram داخل View اسحب Component Palette- من الـ 3
 والتي سوف تنشأ في دقيقة .JSFصفحة 

 ثم اسحب إلى صفحة الـ DeptEmpPage ثم اضغط على Control Flow Case اختر Component- من قائمة الـ 4
query . 

 . goQuery وسم� هذا الخط 
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  إلىquery مرة أخرى واعكس الخط هذه المرة من صفحة Control Flow Case اختر Component- من قائمة الـ 5
DeptEmpPage  .

 لنشاء صفحة جديدة . query- اضغط بزر الماوس اليسر مرتين على 6
 . Create JSF page في المربع الحواري Oracle Three Column Layout اختر Page Templateباستخدام الخيار 

 . Okثم اضغط 
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  ,Named Criteria وافتحها ثم منها افتح EmpDetails1 في مستكشف التطبيق , حدد Data Controls- افتح 7
  , منquery.jspx واسحبها إلى العمود الذي يقع وسط الصفحة الجديدة All Queriable AttributesوأخيراM اختر 

 . Query->ADF Query Panelالقائمة التي ستظهر اختر 

  اسحبها و اضفها أيضاM إلى العمود الواقع في منتصف الصفحةEmpDetails1 اختر Data Controls- في قائمة 8
 منالقائمة التي ستظهر . Form->ADF Form , ثم اختر query componentولكن أسفل الـ 

 Include و Include Navigation Controls , حدد الخيارين Edit Forms Detailsفي المربع الحواري الذي سيظهر 
Submit Button  ثم اضغط ,Ok . 
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 اضغط بزر الماوس اليمن واختر Submit الخاصة بهذه الصقحة حدد زرار Structure- في شاشة الـ 9
Insert after af:command:Button - Submit –> Button 

  , وفي خاصيةBack الخاصة بالزرار الذي أضفناه للتو� إلى Text عد�ل خاصية الـ property inspectorبواسطة 
Action اختر back وهذا هو ما سيجل الزرار يؤدي مهمة النتقال التي تم تهيئتها في الـ , page flow . 
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 Data . في قائمة rollback و commit- الن سوف نضيف عمليات النتقال إلى الصفحة لتسمح لك بعمل 10
Controls افتح Operations لكي تحدد عمليات commit و rollback . 
-Operations واختر من القائمة التي ستظهر First Button قبل الـ  structure إلى شاشة الـ Commitاسحب 

>ADF Button . 
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 . Rollback- كرر نفس الخطوات لعملية 11

 يجب أن تكون الصفحة كالتالي : Query.jspx- إذا تم تكبير الصفحة بالضغط مترين على التبويب 12

 بالضغط على التبويب الخاص به . DeptEmpPage.jspx- نعورد إلى تحرير 13
 هناك طريقة سريعة للوصول إلى الملف الذي تريد إذا هناك العديد من الملفات , أن تكتب اسم الصفحة في

 , ثم اضغط عليه من النتائج . JDeveloperسريط البحث الذي يقع على اليمين في العلى في الـ 
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  في الصفحة الولى بينDepartments ثم اسحبه و أضفه إلى جزء Button اختر Component- من قائمة 14
 . Previous و Firstالزرارين 

  .insert after->button ثم اختر Firstبدل من ذلك يمكنك إضافة الزرار كالتالي , اضغط بزر الماوس اليمن على زرار 

  اختر من القائمةAction , وخاصية Query الخاصة بالزرار إلى Text عد�ل خاصية الـ property inspector باستخدام 
 . goQueryالمنسدلة 

 . page flowوهذا هو ما سيجل الزرار يؤدي مهمة النتقال التي تم تهيئتها في الـ 

  لكي يتم تخزين ما قمت بعمله , ثم بزر الماوس اليمن اضغط على صفحة Save All- اضغط 15
DeptEmpPage.jspx واختر Run. 
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 لكي تنتقل إلى الصفحة الجديدة . Query- عندما تظهر الصفحة في متصفحك اضغط على الزرار 16

 لتظهر لك شاشة البحث . JobID , اضغط على العدسة بجوار حقل الـ Query- في الصفحة الجديدة 17
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.  A- ابحث عن عناوين الوظائف التي تبدأ بالحرف 18%

 . Ok ثم اضغط Accountant اختر العنوان 
 بكي تأتي بالنتائج بالسفل . Query في صفحة الـ Searchالن اضغط زرار 
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 commit- بإمكانك الن عمل استعلمات كما تحب و بشروط أكثر تعقيداM , وتعد�ل ما تريد من بيانات و تعمل لها 19
 كما تريد . rollbackأو 

 أغلق المتصفح .
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 ADF Faces Frameworkاستخدام خصائص الـ 

 الضافية .Ajaxفي هذا الدرس سوف نستخدم نحسن صفحاتنا بإضافة بعض وظائف 

 ) . Partial Page Refresh* استخدام خاصية التحديث الجزئي للصفحات ( 

 ) .Operation Components ) و مكونات العمليات ( Drop Down Menus* استخدام القوائم المنسدلة ( 

استخدام خاصية التحديث الجزئي للصفحات

 . Salary المعتمد على التغير في الحقل yearlySalaryفي البداية سوف نضيف خاصية التحديث التلقائي للحقل 

  التحديثpartial page refresh بالكامل سوف نستخدم خاصية  في حين أننا ل نريد أن يعاد تحديث الصفحة
 .ADF Facesالجزئي للصفحات المقدم من 

  عد�لproperty inspector واضغط عليه , في شاشة الـ Salary في المحرر وحدد الحقل query.jspx- افتح الملف 1
.  salإلى  idقيمة الخاصية 

 . True إلى AutoSubmit ثم عد�ل الخاصية Behavior , اختر Property Inspector- مازلنا في 2
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 , بطريقة أخرى يمكنك الوصول لهذا الحقل بالضغط مرتين على YearlySalary حدد Structure- في شاشة الـ 3
في محرر التصميم .  YearlySalary لتكبير الصفحة ثم حدد الحقل query.jspxالتبويب 

  من القائمة على اليسار , ثم اضغط على السهم الموجودBehaviorبعد اختيار  PartialTriggersحدد الخاصية 
.  Editعلى يمين تلك الخاصية و اختر 

 . Ok وانقلها إلى القائمة على اليمين , ثم اضغط Salary حدد الحقل Edit Property- في المربع الحواري 4
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 . Run, ثم  Save All- اضغط 5
 , ثم عد�ل حقل الـ A لتحديد الموظفين التي تبدأ أسمائهم بـ %queryعند ظهور الصفحة استخدم قطاع الـ 

Salary . لحدهم 

 . Salaryبمجرد ترك حقل الـ  YearlySalaryلحظ التغيير الل�حظي 

أغلق المتصفح .
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استخدام القوائم المنسدلة و مكونات العمليات

 ADF Facesفي هذا الدرس سوف نضيف قائمة منسدلة إلى الصفحة , كما سنضيف زوج من مكونات عمليات الـ 
  أو إلى صفحةExcel , والتي سوف تصدر بيانات الجدول إلى جدول بيانات Javascriptلضافة عملية قائمة على 

للطباعة .

  أعلىmenus في محرر التصميم , واضغط على المكان المخصص للقوائم DeptEmpPage.jspx- افتح الملف 1
 . Menu ثم Insert Inside Facet . ضغطة بزر الماوس اليمن و اختر Employeesجدول 

 . My Options إلى Text عد�ل قيمة الحقل Property Inspector- في الـ 2

 . true إلى Detachable وعد�ل الخاصية Behavior اختر القطاع Property Inspector- في الـ 3
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 واختر  menu اضغط بزر الماوس اليمن على Structure- في شاشة الـ 4
Insert inside af:menu - My Options  ثمMenu Item . 

 . Export to Excel إلى Text عد�ل خاصية الـ property inspectorباستخدام 

 Operations افتح structure في شاشة الـ Export to Excel- في حين مازلنا مع مكون القائمة المنسدلة 5
 . Component في قائمة الـ ADF Facesالموجودة بمكونات الـ 

  في شاشةExport to Excel ثم اسحبه إلى عنصر القائمة المنسدلة Export Collection Action Listenerحدد 
Structure . 

 

 . Editواختر  ExportedId- في المربع الحواري الذي سيظهر اضغط على السهم الموجود على يمين الحقل6

جميع الحقوق محفوظة

http://hope-sun.blogspot.com/2009/07/ria-oracle-adf.html
http://lh6.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHHtPS0hZI/AAAAAAAAAf4/jV2lZI5PX3E/s1600-h/t115[2].gif
http://lh5.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHHuf9S8dI/AAAAAAAAAgA/2QtGaov7ztk/s1600-h/t115b[2].gif
http://lh3.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHHv0mO8WI/AAAAAAAAAgI/lEV_3lwKCZs/s1600-h/t116[2].jpg


Oracle ADF بواسطة RIAتطوير تطبيق ويب- 2

  الموجود فيtable تجول في هياكل الصفحات إلى أن تصل إلى Edit Property- في المربع الحواري 7
PanelCollection ثم اضغط عليه , ثم اضغط Ok . 

 . excelHTML اختر Type- من قائمة 8

 .Okثم 

  اضغط بزر الماوس اليمن علىStructure- لنقوم بإضافة عنصر جديد إلى القائمة المنسدلة , في شاشة 9
 ثم اختر Export to Excelالمكون 

Insert After af:commandMenuItem - Export to Excel 
.  Menu Itemثم 

جميع الحقوق محفوظة

http://hope-sun.blogspot.com/2009/07/ria-oracle-adf.html
http://lh5.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHHxFDfDiI/AAAAAAAAAgQ/2QFVtGbsBKM/s1600-h/t117[2].gif
http://lh6.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHHyQvvLXI/AAAAAAAAAgY/EKI4HGRDqYU/s1600-h/t120[3].gif
http://lh6.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHHz3ddsCI/AAAAAAAAAgg/puLr5T7VCzQ/s1600-h/t124[2].gif


Oracle ADF بواسطة RIAتطوير تطبيق ويب- 2

.  Printable Page   إلىText- عد�ل خاصية 10

 Show Printable Page ثم اختر Component في قائمة الـ ADF Faces الموجودة بمكونات الـ Operations- افتح 11
Behaviorلضافتها إلى العنصر الجديد من عناصر القائمة المنسدلة , يمكنك سحبه و إدراجه إلى العنصر الذي  

 . Mأنشأته كما فعلناها مسبقا

 .Run لحفظ ما قمنا به ثم  Save All- اضغط 12

- عندما تظهر الصفحة حدد القائمة المنسدلة التي أنشأناها وافصلها . 13

جميع الحقوق محفوظة

http://hope-sun.blogspot.com/2009/07/ria-oracle-adf.html
http://lh5.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHH1DwzNBI/AAAAAAAAAgo/pm16P7LW1ow/s1600-h/t124b[2].gif
http://lh5.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHH2Qq--2I/AAAAAAAAAgw/LRzr6dqjF_A/s1600-h/t128[2].gif
http://lh4.ggpht.com/_ddt_bT5CTWA/SlHH39on05I/AAAAAAAAAg4/HS27vDasK38/s1600-h/t129[2].jpg


Oracle ADF بواسطة RIAتطوير تطبيق ويب- 2

 , تحتاج إلى أن تقبل تحميل Export to Excel- اضغط على عناصر القائمة التي أنشأناها , على سبيل المثال 14
 . Excelالملف في المتصفح لكي تستطيع التعامل مع ملف الـ 

 .Printable Page- رجب 15

الصفحة جاهزة للطباعة . 
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أغلق المتصفح .
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 Read Only Business Services Page Fragments ، Regionsإنشاء 

 في هذا الدرس سوف ننشيء صفحة يمكن إعادة استخدامها و التي من خللها يمكن البحث عن الموظفين
بعناوين البريد اللكتروني الخاص بهم . 

 أخرى . JSFثم سنستخدم هذه الصفحة مرة ثانية في صفحة 

Query Only Business Service Based on Parameters

  لكي يمدنا بالستعلم المضبوطADF Business Components View Objectفي البداية سوف ننشئ مكون عرض 
بناءاM على المتغيرات .

.  New View Objectواضغط بزر الماوس اليمن و اختر … demo.model- في مستكشف التطبيق حدد حزمة 1

 , واختر نوع العرض EmpByEmail إلى Name , عد�ل خاصية الـ Create View Object- في المربع الحواري 2
Read Only Access through SQL Query 

 . Nextمن الخيارات الربع أسفل الشاشة , ثم اضغط 
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 , اكتب الستعلم التالي : Create View Object- وفي الخطورة الثانية في المربع الحواري 3
select first_name,last_name from employees where email=:p_email 

 تعني أن هذا متغير سوف يتم نقل قيمتة إلى الستعلم . p_emailالنقطتين ":" قبل 
 . Next لتتأكد من جملة الستعلم , ثم اضغط Testاضغط على زر الـ 

  لكي تعر�ف متغير من نوعNew , اضغط على زر Create View Object- وفي الخطورة الثالثة في المربع الحواري 4
bind ثم عد�ل قيمة الخاصية , Name إلى p_email . 

 . Email إلى Label Text عد�ل قيمة Control Hintsفي التبويب 
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  أكثر من مرة لقبول باقي العدادات الفتراضية والوصول إلى الخطوة الثامنة , هنا حدد الخيارNext- اضغط 5
Application Module لضافته , ثم اضغط الزرار Finish . 

  مرتين بالماوس سوفEmpsByEmail1 , عند الضغط على Application Module- يمكنك الن تشغيل مختبر الـ 6
يطلب منك إدخال قيمة إلى المتغير . 

 , واحصل على النتائج لهذه القيمة . Ok ثم اضغط SKINGأدخل 

لتجربة قيمة أخرى اضغط على الزرار الزرق و كرر العملية .
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Reusable Task Flows, Page Fragments and Regions

 سننشئ صفحة قابلة لعادة الستخدام تسمح لنا بالبحث في سجلت الموظفين عن طريق عنوان البريد
  أخرى , ويمكن لهذه الصفحة أن تستخدم في أكثرJSFاللكتروني . سوف نستخدم هذه الصفحة داخل صفحة 

من صفحة أخرى داخل التطبيق .

 . New واضغط بزر الماوس اليمن ثم اختر …ViewController- في مستكشف التطبيق حدد المشروع 1

 . Ok ثم اضغط ADF Task Flow , اختر Web Tier –> JSF تحت الـ 
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.  File Name في الحقل search-email-flow.xml ضع القيمة Create Task Flow- في المربع الحواري 2
 . Create with Page Fragments ثم حدد Create As Bounded Task Flowحدد الخيار 

 . Okثم اضغط 

  وأعدflow وضعه في صفحة الـ Components من قائمة الـ View- في المحرر الذي سيظهر , اسحب مكون 3
 . searchEmailتسميته إلى 
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 لنشاء الصفحة . searchEmail- اضغط مرتين على 4
  قيمتهاfile nameاقبل العدادات الفتراضية الموجودة في المربع الحواري الذي سيظهر , وتأكد أن الـ 

searchEmail.jsff وبالتالي سوف تنشأ الصفحة والتي يمكن تضمينها في صفحة . JSF . أخرى 
 . Okاضغط 

 . Operation ثم افتح EmpByEmail1 , ثم افتح Data Controls- محرر الصفحة سوف يظهر . افتح قائمة الـ 5

 لتنفيذ الستعلم .ExecuteWithParams سوف نستخدم عملية 
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 وضعها في الصفحة الجديدة , ثم اختر ExecuteWithParams- اسحب 6
 …Parameters->ADF Parameter Form . 

 . Ok , ثم اضغط Edit Form Fieldsاقبل العدادات الفنراضية في المربع الحواري 

 . Ok اضغط Edit Form Fields في المربع الحواري 

  إلىText غي�ر الخاصية Property inspector , وباستخدام ExecuteWithParams- في محرر التصميم اضغط زرار 7
Find Details . 
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 From->ADF Read في الصفحة تحت الزرار , ثم اختر …EmpByEmails1 اسحب Data Controls- من قائمة 8
Only Form . من القائمة التي تظهر 

 . Okنقبل العدادات الفتراضية ثم الضغط على 

 وافتحه في محرر التصميم . DeptEmpPage.jspx- في مستكشف التطبيق حدد الملف 9
  في العمودDepartments واسحبه و ضعه تحت Separator واختر منها Layout افتح الـ Componentsفي قائمة الـ 

 . DeptEmpPage.jspxاليسر من صفحة 
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الذي أنشأناه كجزء من الصفحة . flow- الن سوف نضيف الـ 10
  وضعه في العمود اليسر من الصفحةsearch-email-flow.xmlمن مستكشف التطبيق اسحب الملف 

DeptEmpPage.jspx تحت الـ separator الجديد , من القائمة اختر Region . 

 يجب أن تكون الصفحة كالتالي : 
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 . DeptEmpPage.jspx لـ Run, ثم عمل  Save All- اضغط 11
في الصفحة التي تظهر في المتصفح ستجد إمكانية عمل البحث عن طريق اليميل كالتالي : 
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 والبيانات التي تظهر بعد البحث :

 

 ADF Business Components كامل , استخدمنا ADFألف مبروك , هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية إنشاء تطبيق 
وأنشأنا البسيط منها و المعقد .
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